
PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul
public de pensii

Art. I Legea nr.263/2010 privind sistemul public de pensii, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr.852 din 20 decembrie 2010, se modiflca §i se completeaza 

dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 133 *, cu unnatorul cuprins: 

„Art.l33‘

(1) La nivelui fiecarei case teritoriale de pensii se constituie un consiliu consultativ 

compus din 19 membri, respectiv directorul executiv al casei teritoriale §i alte 18 

persoane, care sunt reprezentanti ai autoritatilor publice, ai patronatelor, 

sindicatelor §i pensionarilor, dupa cum urmeaza:

a) Directorul executiv al casei teritoriale de pensii

b) 5 reprezentanti ai autoritatilor publice, din care un membru numit de

pre§edintele consiliului judetean si 4 membrii repreprezentanti ai serviciilor

deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei 

publice centrale din unitatile administrativ teritoriale, niimiti de prefect.

c) 5 membrii desemnati de confederatiile patronale reprezentative la nivel

national.

d) 5 membrii desemnati de confederatiile sindicale reprezentative la nivel

national

e) 3 membrii desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor

(2) Membrii consiliului consultativ sunt desemnati pentru o perioada de 5 ani.



(3) Pe periaoda exercitarii mandatului membrii consiliuliii consultativ pot fi revocati 

de catre cei care i-au numit, respective deseinnat.

(4) In cazul mcetarii mandatului ca urmare a revocarii, demisiei sau a decesului, vor fi 

numite, respectiv desemnate alte persoane.

(5) Membrii consiliului consultativ nu beneficiaza de indemnizatii de sedinta

(6) Consiliul consultativ se convoaca in ^edin^e lunare de catre directorul executiv al 

casei, iar activitatea de secretariat este asigurata de un secretar numit de catre 

directorul executiv al casei teritoriale de pensii din personalul aceste institubi.

2. La articolul 134 alineatul 2 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

(2) Statutul prevazut la alin (1) cuprinde m mod obligatoriu atributiile consiliului de 

administratie, ale presedintelui CNPP, ale consiliului consultativ de la nivelul caselor 

teritoriale de pensii, precum si modul de organizare si functionare al CNPP.

Art. II La data intrarii m vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozi^ii 

contrare.

Art. Ill Legea nr.263/2010 privind sistemul public de pensii publicata m Monitorul 

Oficial al Romaniei, partea I, nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile aduse 

prin prezenta lege se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor 

art.75 §i ale art.76 din Constitutia Romaniei, republicata.
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